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Innledning  

Tilførselen av næringsstoffer er avgjørende for vekst og utvikling hos kalven. 

Kalvene har tradisjonelt blitt foret på råmelk/helmelk de første levedagene for så å 

gå over til en begrenset mengde helmelk/melkeerstatning og fast føde. 

Internasjonalt har det de siste årene vært økt fokus på om bedre næringstilførsel i 

kalveperioden har positiv effekt på produksjonsevnen senere i livet. Det har i den 

forbindelse vært utført forsøk der effekten av økt næringstilførsel i melkeperioden 

har blitt undersøkt med hensyn på helse og ytelse både i tidlig alder og senere i 

livet. I forsøkene har næringstilførselen vært økt gjennom økt mengde melk pr dag 

og/eller gjennom bruk av melkeerstatninger med høyere næringsinnhold enn 

normalt. Forsøkene har hatt ulikt omfang og resultatene har vært usikre pga. stor 

variasjon og små forsøksgrupper. Dette innlegget gir hovedkonklusjonene fra en 

masteroppgave avlagt ved IHA våren 2010. I denne oppgaven ble det gjennomført 

en meta-analyse av forsøk med et mer intensivert kalveoppdrett og betydningen av 

dette med hensyn på daglig tilvekst i perioden før avvenning og melkeytelsen i 

første laktasjon. 

 

Materiale og metode  

Meta-analyse - en kvantitativ litteratursammenstilling. 

Meta-analyse er en kvantitativ måte å sammenstille litteratur på for å oppnå ny 

statistisk informasjon på datamateriale fra ulike forsøk. Ved bruk av denne 

metoden kjøres det en statistisk analyse av sammenlignbare data fra flere forsøk 

hvor det blir korrigert for at studiene ikke er identiske og at det er ulik variasjon 

innen studiene. Metoden er godt egnet til å få ut statistisk sikrere informasjon fra 

flere småstudier som hver for seg er for små og usikre til at det er mulig å oppnå 

statistisk signifikans (Borenstein et al., 2009). 

 

Dyr og fôring i studiene 

Meta-analysen ble gjennomført på data sammenstilt fra 7 internasjonale 

publikasjoner på intensiv kalvefôring fra de 15 siste år (Terre et al., 2009; Raeth-

Knight et al., 2009; Morrison et al., 2009; Drackley et al., 2007; Moallem et al., 



2006; Shamay et al., 2005 og Bar-Peled et al., 1997). Publikasjonene er benevnt 

studie 1 til 7, henholdsvis. De fleste studiene ble utført på Holstein kalver. 

Fôringsstrategiene som ble benyttet var av to typer, 1) intensiv fôring med 

helmelk, og 2) melkeerstatning med proteininnhold over 25 % av tørrstoff (TS). 

Felles for begge typene var mengder melk nær ad libitum inntak (7-10 kg for en 

kalv på 42 kg). Kontrollgruppene ble stort sett foret med tradisjonelle 

melkeerstatninger med proteinprosent under 25 % i mengder rundt 10-12 % av 

fødselsvekten (4-6 kg for en kalv på 42 kg). Kalvene hadde tilgang på 

kalvekraftfôr med ca 18 % råprotein i TS, og rent vann. Avvenningsalderen var på 

6-8 uker. Variablene som ble undersøkt var daglig tilvekst før avvenning og 305-

dagers melkeytelse i første laktasjon. Disse ble undersøkt på gruppenivå på basis 

av respons i forsøksgruppe sammenlignet med en kontroll. 

 

Resultater og diskusjon 

Sammenheng mellom tilvekst og ytelse 

Meta-analysen resulterte i en signifikant effekt på både tilvekst før avvenning 

(Figur 1) og melkeytelse i første laktasjon (Figur 2). Den positive responsen i 

daglig tilvekst før avvenning og melkeytelse i første laktasjon (305 d laktasjon) var 

på henholdsvis 0,132 og 416 kg. Mekanismene for den observerte sammenhengen 

er ikke helt klare men det er nærliggende å tro at det har med jurutviklingen og 

dermed ”rammebetingelsene” for melkeproduksjonen å gjøre.  Det har også vist 

seg at fordøyeligheten av protein har vært satt 10 % høyere i spedkalvperioden enn 

det den i senere forsøk har vist seg å være (Van Amburgh og Drackley, 2005). Det 

kan bety at ”intensiv melkeforing”, gjennom et økt protein inntak, dermed egentlig 

er fôring som dekker dyrets virkelige behov i spedkalvperioden. 

 

Betydning av råmelkstildeling  

Datamaterialet analysen ble kjørt på var relativt heterogent med relativ stor 

variasjon både innen og mellom studier. Dette gjaldt begge de undersøkte 

variablene og resulterte i et relativt bredt 95 % konfidensintervall. For daglig 

tilvekst var intervallet fra 0,061 til 0,203 kg/dag og for melkeytelsen fra 37 til 795 

kg i første laktasjon. Årsakene til det store konfidensintervallet var antakelig flere, 

men trolig var forskjeller i fôringsstrategier og mangelfullt kontrollert 

råmelkstildeling viktige opphav til variasjoner innen og mellom studiene. Særlig 

dette siste kan ha bidratt til feilkilder fordi mengde råmelk og kvalitet har vist seg 

å ha betydning for både tilvekst i oppdrettet og ytelsen i første laktasjon. Denise et 

al. (1989) fant i et forsøk at den totale melkemengden økte med 8,5 kg melk for 

hvert milligram økning i konsentrasjon av immunstoff (IgG) i blod hos 24 timer 

gamle kvigekalver. 
 



 
 

Figur 1. Effekt av intensiv fôring i spedkalvperioden på kalvens tilvekst (g/dag) illustrert 

ved et Forest plott. Numrene 1-7 indikerer studier. De horisontale linjene er studienes 95% 

konfidensintervall og den vertikale linjen er det vektede utfallet av meta analysen med dets 

95% konfidensintervall. 

 

 
Figur 2. Effekt av intensiv fôring i spedkalvperioden på melkeytelse i en 305-dagers første 

laktasjon (kg) illustrert ved et Forest plott. Numrene 1-7 indikerer studier. Bokstaver 

indikerer undergrupper innenfor samme studie. De horisontale linjene er studienes 95% 

konfidensintervall og den vertikale linjen er det vektede utfallet av meta-analysen med dets 

konfidensintervall. 



Konklusjon 

Resultatene av meta-analysen tilsier at mest mulig næring helt fra dag èn i 

spedkalvperioden kan ha positive effekter senere i livet. I vid forstand tyder 

resultatene på at det antakelig er rom for å utvide horisonten på det etablerte 

begrepet ”kritisk periode” som avgjørende med hensyn på fôring og utvikling av 

melkeevne. Resultatene viser at fôringsstrategien av kvigekalver allerede i tidlig 

alder legger rammebetingelser for melkeproduksjonen som ikke lar seg restituere 

fullt ut gjennom kompenasjonsvekst senere i livet.  
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